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EL RELLEU ES PRODUIRÀ EL 2 DE JUNY

Albert Sáez, nou director
d’EL PERIÓDICO
XAVIER GONZÁLEZ

b El nou

nomenament
reforça l’aposta
multimèdia del diari
b Anna Cristeto

passa a la Direcció
de Continguts de
Prensa Ibérica
EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
en retransmissions que comencin a les 20.00 hores. «És un primer pas», va afirmar aleshores
el ministre de Consum, Alberto
Garzón, molt criticat per la tebiesa del moviment. H

L PERIÓDICO DE CATALUNYA, societat pertanyent al grup Prensa
Ibérica, ha nomenat Albert Sáez director d’EL PERIÓDICO. El periodista barceloní, de
55 anys, que actualment lidera
el desenvolupament digital del
diari català, substituirà des del 2
de juny al capdavant de la capçalera Anna Cristeto, que deixa el
càrrec després d’haver realitzat
una important tasca en l’etapa
de transició després de la compra del Grup Zeta per part de
Prensa Ibérica. Cristeto continuarà vinculada al grup Prensa

Ibérica dins la Direcció General
de Continguts.
Sáez assumeix la direcció d’EL
PERIÓDICO, diari de referència a
Catalunya, amb el repte d’accelerar l’estratègia de digitalització
en el nou context després de la
crisi del coronavirus, impulsar el
procés d’integració de les seves
redaccions, aprofundir en la
transformació digital i intensificar el seu caràcter multimèdia,
garantint la qualitat i el rigor
que caracteritza aquesta capçalera en els seus diferents suports.
DOCTOR EN PERIODISME / Sáez, fins
ara responsable de Transformació Digital d’EL PERIÓDICO, és
membre del seu Comitè Editorial. Es va incorporar a aquesta
capçalera com a director adjunt
el març del 2010, després d’exercir durant dos anys com a president del consell de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. Abans va ser director adjunt del diari Avui des de
1998 fins al 2006.
Sáez és doctor en Periodisme i
ha sigut professor i vicedegà de
la Facultat de Comunicació de la
Universitat Ramon Llull. H

33 Albert Sáez.
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Ajuntament de Manresa
Anunci d’Exposició Públic
El Ple de la Corporació Municipal en
sessió que va tenir lloc el dia 21/05/2020,
aprovà provisionalment la modificació de
l’ordenança fiscal número 20, reguladora
de la taxa per l’aprofitament especial o
utilització privativa amb taules, cadires,
empostissats i tribunes:
PRIMER: Aprovar provisionalment
la modificació de l’ordenança fiscal
número 20, reguladora de la taxa per
l’aprofitament especial o utilització privativa amb taules, cadires, empostissats
i tribunes.
S’estableix una disposició transitòria,
amb el redactat següent:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Degut a la crisi sanitària provocada
pel COVID-19 i a les mesures de l’estat
d’alarma, als aprofitaments autoritzats
per temporada per ocupacions durant
el període comprés entre l’1 d’abril i el
31 de desembre de 2020, tot i l’establert
en aquesta ordenança, se’ls aplicarà de
forma excepcional el següent:
· Les tarifes contemplades a l’article 5
es redueixen en un 50%, i es prorratejaran per setmanes quan l’ocupació sigui
inferior a un mes
· El pagament de la taxa no s’exigirà
amb caràcter previ a l’ocupació.
L’autoliquidació s’haurà de presentar i
pagar durant l’últim mes de la temporada
o de l’ocupació, en cas que la utilització
privativa no es realitzi fins al final de la

temporada.
De conformitat amb allò que preveu
l’article 17 de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, l’expedient aprovat provisionalment i la relació de modificacions i
ordenances estaran exposats al públic
durant trenta dies, comptats a partir del
següent al de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província,
dins dels quals els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
Manresa, 22 de maig de 2020
L’alcalde i regidor d’hisenda, Valentí
Junyent Torras

Ajuntament de Manresa
Anunci d’Exposició Pública
El Ple de la Corporació Municipal en
sessió que va tenir lloc el dia 30/04/2020,
aprovà provisionalment la modificació
de diversos articles de l’ordenança fiscal
número 9, reguladora de la taxa per a
la retirada de vehicles, contenidors o
altres béns mobles de la via pública i la
modificació del títol i diversos articles
de l’ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l’atenció i protecció
d’animals domèstics de companyia i/o
potencialment perillosos, i prevenció de
la zoonosi, del següent contingut:
PRIMER: Aprovar provisionalment
la modificació de diversos articles de
l’ordenança fiscal número 9, reguladora

de la taxa per a la retirada de vehicles,
contenidors o altres béns mobles de la
via pública.
Es modifica el redactat dels epígrafs 1 i
2 de l’article 6, per deixar sense efectes la
modificació errònia que es va aprovar per
acord plenari de 21 d’octubre de 2019.
ARTICLE 6
EPÍGRAF; CONCEPTE
1; Grua Municipal:
1.1; Serveis dins del nucli urbà.
1.1.1; Actuacions en l’horari detallat ;
de les 8 a les 20 hores ; a partir de les
20 hores
1.1.2; Actuacions en què compareix
el titular del vehicle un cop iniciades les
maniobres de retirada: de les 8 a les 20
hores ; a partir de les 20 hores
2; Estada al lloc de dipòsit; Primer dia
o fracció ; Altres dies, per dia o fracció
La resta d’epígrafs i l’import de les
tarifes no es modifiquen.
SEGON: Aprovar provisionalment la
modificació del títol i diversos articles
de l’ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l’atenció i protecció
d’animals domèstics de companyia i/o
potencialment perillosos, i prevenció de
la zoonosi.
Es modifiquen diversos articles
d’aquesta ordenança, en base a la proposta del servei:
Es modifica el títol de l’ordenança, i
consegüentment, el redactat dels article
1i2
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per

l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local
i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret
legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per
l’atenció i protecció d’animals domèstics
de companyia i/o potencialment perillosos, i control del risc per la salut derivada
d’aquests animals, que es regirà per
aquesta Ordenança Fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposa l’article
57 de l’esmentat reial decret legislatiu
2/2004.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta
taxa la prestació, per part de l’Ajuntament,
de serveis veterinaris i de l’atenció i protecció d’animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control
del risc per la salut derivada d’aquests
animals.
Es modifica l’article 4, per incloure
supòsits de gratuïtat de la taxa
ARTICLE 4
· L’Ajuntament podrà determinar la
gratuïtat de la taxa de forma excepcional
en aquells casos en què les circumstàncies socioeconòmiques de la persona ho
determini, sempre amb l’informe previ
dels serveis socials municipals.
· Serà gratuïta la inscripció al Registre
municipal d’animals de companyia
d’aquells animals acollits en centres
d’allotjament temporal, quan quedi acreditat que aquests animals son adoptats
per un particular. En el supòsit de que

l’animal adoptat per un particular sigui
potencialment perillós també serà gratuïta l’ expedició de llicència de tinença
d’animals potencialment perillosos.
Els apartats 1 i 4 no es modifiquen
ARTICLE 5
S’estableixen dues noves tarifes
EPÍGRAF; CONCEPTE; TARIFA (€)
8; Duplicat de la llicència de tinença
d’animals potencialment perillosos; 15,00
9; Implantació de micro-xip; 20,00
La resta de tarifes no es modifica
De conformitat amb allò que preveu
l’article 17 de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, l’expedient aprovat provisionalment i la relació de modificacions
i ordenances estaran exposats al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament
(https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8376-tauler-d-anuncis ) durant
trenta dies, comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, dins dels
quals els interessats podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Igualment, s’informa que degut a la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
les oficines municipals d’atenció romanen tancades. Podeu accedir a la informació de l’expedient de forma telefònica,
trucant a l’Oficina d’Atenció Tributària,
telèfon 93 878 24 43.
Manresa, 7 de maig de 2020
L’alcalde, Valentí Junyent Torras

